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A aposta na prevenção da sinistralidade rodoviária é uma das prioridades da Polícia de
Segurança Pública. Mais do que efetuar as necessárias operações de controlo e de
fiscalização de trânsito - até Setembro deste ano contamos já com 24.298 Operações –
sabemos que é fundamental apostar na sensibilização e formação dos condutores,
alertando para comportamentos de risco ao volante e para as suas terríveis
consequências, dando visibilidade à nossa presença como forma de prevenir infrações.
A sinistralidade rodoviária tem vindo a descrescer. Comparativamente ao ano 2011 e
até Setembro deste ano, contamos com menos 3782 acidentes, que resultaram em
menos 30 mortos, menos 871 feridos leves e menos 65 feridos graves. Apesar destes
números estarem a diminuir, continuamos preocupados com o número de infrações
que diariamente registamos, em especial aquelas que dizem respeito às infrações por
velocidade excessiva, as quais contabilizam já este ano 37.902 contra-ordenações.
Porque queremos estar do lado da solução do problema através de uma aposta clara
na prevenção, a PSP decidiu disponibilizar mensalmente no seu Facebook, alguns
locais onde são efetuados controlos de velocidade pelos nossos radares. Estes locais
foram escolhidos segundo critérios de maior perigosidade, pretendendo assim reduzir
a velocidade dos veículos que por ali circulam, através da demonstração da nossa
presença com prévio aviso.
Acreditamos na transparência dos nossos procedimentos e que esta medida inédita irá
contribuir para reduzir o número de infrações, contribuindo assim para um ambiente
rodoviário mais seguro.

Os primeiros locais são:

1. Local: Lisboa Via:IP7, sentido SUL/NORTE Data: 10OUT12 Hora: 20H00 às
00H00
2. Local: Lisboa Via:EN 6-3 (frente tribuna do Estádio Nacional) sentido CRELMARGINAL Data: 16OUT12 Hora: 14H00 às 19H00
3. Local: Coimbra Via: Avª D. Joao Alves - Tavarede Data: 19OUT12 Hora: 19H00
4. Local: Vila Franca de Xira Via: EN 10, na reta do cabo, em Vila Franca de Xira
Data: 24OUT12 Hora: 22H00 às 02H00
5. Local: Leiria Via: Avenida General Amílcar Mota – Caldas da Rainha
Data: 27OUT12 Hora: 21H00 às 01H00
6. Local: Setúbal Via: Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Sul/ Norte Data: 27OUT12
Hora: 21H00
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